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Gecombineerde commissievergadering BMZ/SKK 11 juni 2014 
 
BMZ  
 
Ad 251 
Periodieke rapportage over het proces aangaande de beleidsvisie Keur 
Een notitie hierover staat ter consultering geagendeerd onder punt 4.2 
 
Ad 262 
De financiële consequenties van het project GHY 2.0 gelijktijdig met de voorjaarsnota in beeld brengen (voor 
zover mogelijk op dat moment). 
De voorjaarsnota staat ter advisering geagendeerd onder punt 3.3. 
 
Ad 269 
Opstellen lobby-notitie over uitgangspunten Europees landbouwbeleid, innovatieprogramma 2020 en richtlijn 
prioritaire stoffen. 
Een notitie hierover (nr. 820640) is in het dossier ‘tkn commissiestukken’ op uw extranet geplaatst. 
 
Ad 272 
Een beeld vormen van de nog bestaande vismigratieknelpunten ook in relatie tot de maatregelen en de 
kosten voor het opheffen van de vismigratieknelpunten. 
De informatie wordt z.s.m. aan de AB-leden aangeboden. 
 
Ad 273 
Via nadere bespreking van het OESO-rapport in de commissie input genereren voor de standpuntbepaling 
hierover in het Unie-bestuur en mogelijkheden bekijken om de inhoud van het rapport te betrekken bij het 
opstellen van het waterbeheerplan. 
Een notitie hierover (nr. 817723) is in het dossier ‘tkn commissiestukken’ op uw extranet geplaatst. 
Wederom ter kennisneming vanwege de volle agenda hedenavond. Mocht u naar aanleiding hiervan alsnog 
de wens hebben er inhoudelijk over te willen spreken, dan kan dit onderwerp – zoals hiervoor gebruikelijk - 
geagendeerd worden voor de eerstvolgende commissievergadering BMZ. 
 
Ad 274 
Informatie over/bekendheid waterschap met techniek om een rwzi te bouwen op basis van kassen/planten 
(n.a.v. vraag mw. Bodewitz) 
Voor de zuivering met planten zijn twee bekende technieken: een wilgenplantage en een helofytenfilter (riet). 
Voor het zuiveren met een wilgenplantage is veel oppervlak nodig omdat het zuiveringsrendement per m2 
erg laag is. Voor onze kleinste rwzi (Oudewater 24.000 i.e.) is naar schatting ca. 32,5 ha wilgenplantage 
nodig.  Vanwege het grote ruimtebeslag is deze techniek meer geschikt voor het buitenland waar veel grond 
beschikbaar is.  Een helofytenfilter kan eventueel wel toegepast worden bij een stukje nazuivering. Een 
dergelijke natuurlijke nazuivering wordt, wanneer mogelijk en haalbaar, meegenomen in overwegingen. 
 



 

 

 
 
 

SKK 
 
Ad 222 
Beleidsnota vaarwegbeheer 
Op 27 mei jl. heeft het college besloten om dit onderwerp in commissieverband aan de orde te stellen 
samen met de notitie recreatief medegebruik en de evaluatie van het cultuur-historisch beleid van ons 
waterschap (commissie BMZ 2 sept. 2014). 
 
Ad 261.2 
Meerjarenplanning peilbesluiten actualiseren 
Een notitie hierover (nr. 820491) is in het dossier ‘tkn commissiestukken’ op uw extranet geplaatst. 


